ZAPISNIK
sa 1. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
23.03.2015. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom u 2030 sati. Sjednici su bili
nazočni sljedeći novoizabrani članovi Upravnog odbora:
Branko Pereglin, Mladen Mlađan, Tomislav Mladen, Franjo Marković, Božica Kajfeš, Vlasta
Jagić, Zlatko Ježek i Miroslav Pucelj.
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED
1. Izbor tajnika Športske zajednice općine Dubrava,
2. Razno.

AD 1

Sjednicu novog saziva Upravnog odbora ŠZO Dubrava otvorio je predsjednik, gosp.
Mladen Mlađan. Prozivkom je konstatirao da je sjednici prisutno osam (8) izabranih članova
UO te je moguće donositi odluke.
Za tajnika u novom mandatnom razdoblju je predložio gosp. Branka Pereglina,
dosadašnjeg tajnika. Nije bilo rasprave je je prijedlog stavljen na glasanje. Jednoglasno je
za novog tajnika izabran Branko Pereglin.
AD 2

Pod točkom razno nije bilo rasprave. Sastanak je dovršen u 20 sati i 40 min.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik ŠZO Dubrava
Mladen Mlađan

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
25.09.2015. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom 18 sati. Sjednici su bili nazočni sljedeći
članovi Upravnog odbora:
Branko Pereglin, Tomislav Mladen, Franjo Marković, Božica Kajfeš, Vlasta Jagić i Miroslav Pucelj.
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

AD 1

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Donošenje odluke o raspoređivanju neraspoređenih sredstava iz Programa javnih potreba
za 2015. godinu - revalorizacija,
Utvrđivanje teksta novog Statuta ŠZO Dubrava,
Razno.

Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

AD 2

Prijdlog raspoređivanja sredstava za dodatni dio sredstava dao je predsjedavajući, gosp.
Franjo Marković. Nakon prijedloga otvorio je raspravu. Gosp. Miroslav Pucelj nije se složio sa takvim
prijedlogom smatrajući da je NK Zvekovac trebao dobiti značajniji dio sredstava u odnosu na prijedlog
jer su u natjecanja ušli sa još jednom ekipom (juniori). Predsjedavajući nije prihvatio argumente te je
nakon nekoliko izmjena rasparave dao prijedlog na glasovanje.
Prijedlog je bio sljedeći:
• Športska zajednica općine Dubrava ---------------------------- uvećanje 1.000,00 kuna
• Nogometni klub „Dubrava“ ------------------------------------- uvećanje 7.500,00 kuna
• Nogometni klub „Zvekovac“ ------------------------------------ uvećanje 2.000,00 kuna
• Rukometni klub „Dubrava“ -------------------------------------- uvećanje 2.000,00 kuna
• Streljačko društvo „Dubrava 1094“ --------------------------- uvećanje 6.000,00 kuna
• Športsko ribolovno društvo „Vukšinac“ ---------------------- uvećanje 2.000,00 kuna
• Odbojkaški klub „Dubrava 1094“ ----------------------------- smanjenje 2.500,00 kuna
Pošto je u međuvremenu Miroslav Pucelj napustio sjednicu bez davanja glasa, ostali nazočni su
jednoglasno podržali prijedlog o raspoređivanju sredstava iz programa javnih potreba u športu
općine Dubrava.
AD 3

Rok za izmjene statuta udruga (01.10.2015.) je već pri kraju tako da je potrebno izmjeniti
(donijeti novi) statut ŠZO Dubrava. Tanik je obrazložio promjene te predložio da se statut uputi
skupštini ŠZO na usvajanje. Nije bilo drugih prijedloga te je jednoglasno usvojen tekst novog statuta
(priložen na web portalu ŠZO Dubrava koji se prosljeđuje skupštini na usvajanje.
AD 4

Po točkom razno nije bilo rasprave pa je predsjedavajući zaključio sjednicu u 18 i 50 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjedavajući UO.
Franjo Marković

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
30.11.2015. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom 18:00 sati. Sjednici su bili nazočni
sljedeći članovi Upravnog odbora:
Branko Pereglin, Tomislav Mladen, Franjo Marković, Božica Kajfeš, Vlasta Jagić i Miroslav Pucelj.
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

AD 1

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu općine Dubrava za 2016,
Prijedlog o razrješenje Božice Kajfeš člana UO ŠZO Dubrava,
Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa knjigovodstvenim poduzećem Tomorad d.o.o.
Razno.

Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

AD 2

Prijedlog programa javnih potreba utvrđen je na osnovi sredstava od 240.000,00 kuna koje će
osigurati općina Dubrava. Na temelju raspisanog natječaja od strane ŠZO Dubrava i javljanja na isti sa
svojim zahtjevima konnstattira se da su se javile sljedeće udruge:
- NK Dubrava
- NK Zvekovac
- NK Croatia
- SD Dubrava 1094
- RK Dubrava
- ŠRD Vukšinac

Na osnovu prijedloga kojeg je sastavilo uže rukovodstvo Upravnog odbora, predlaže se sljedeća visina
sredstava prema programima:
- NK Dubrava
70.000,00 kuna
- SD Dubrava 1094
54.000,00 kuna
- RK Dubrava
35.000,00 kuna
- NK Zvekovac
31.000,00 kuna
- NK Croatia
23.000,00 kuna
- ŠRD Vukšinac
15.000,00 kuna
- ŠZO Dubrava
12.000,00 kuna
Prijedlog je prihvaćen sa 6 glasova za i 1 glasom protiv.

AD 3

Na temelju vlastitog zahtjeva i novog Statuta ŠZO Dubrava predlaže se skupštini da prihvati
razrješenje gospođe Božice Kajfeš članstva u Upravnom odboru ŠZO Dubrava. Prijedlog je prihvaćen
te će se uputiti na Skupštinu ŠZO Dubrava koja je nadležna za razrješenja članova UO.

AD 4

Zbog potrebe za knjigovodstvenom obradom ŠZO Dubrava te svih sportskih udruga općien
Dubrava, predlaže se sklapanje ugovora o knjigovodstvenim poslovima sa poduzećem “Tomorad”
d.o.o. Sve udruge su dužne dostaviti svoju dokumentaciju početkom 2016. na knjiženje i izradu
završnog računa. Za uslugu se odobrava sklapanje ugovora u visini 5.000,00 (pet tisuća) kuna.

AD 5

Nije bilo rasprave pa je sjednica zaključena u 18:45 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjedavajući UO.
Franjo Marković

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 07.03.2016.
godine u prostorijama općine Dubrava s početkom 18:30 sati. Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi
Upravnog odbora:
Branko Pereglin, Tomislav Mladen, Franjo Marković, Božica Kajfeš, Vlasta Jagić i Miroslav Pucelj.
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Financijsko izvješće za 2015,
Raspisivanje natječaja za programe javnih potreba u športu za 2017.
Razno.

AD 1
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

AD 2
Tajnik ŠZO Dubrava Branko Pereglin podnio je financijsko izvješće o prihodima i rashodima za
2015. godinu, a na temelju izvršenog obračuna kroz završni račun. Prihodi i rashdi su bili usklađeni, a
dodatni prihodi od 5.021,00 kunu ostvareni su donacijama građana na Biciklijadi koju je pokrenula
grupa građana sa Udrugom žena Dubrave. Sredstva su položena na račun ŠZO Dubrava i iskoristiti će
se za potrebe neke akcije građana za uređenje dječjeg igrališta ili neke sportske manifestacije za
građane. Nakon kraće diskusije koja je samo potvrdila činjenično stanje pristupilo se glasovanju o
usvajanju financijskog izvješća i slanje istog na Skupštinu ŠZO Dubrava. Financijsko izvješće usvojeno je
jednoglasno.
AD 3
Uvažavajući potrebu za raspisivanjem natječaja na jesen 2016. godine, tajnik je predložio da se
odmah donese odluka o raspisivanju natječaja za Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
početkom 11. mjeseca. Donešena je jednoglasna odluka o raspisivanju natječaja za Program javnih
potreba u sportu općine Dubrava koji će trajati 14 dana, a objaviti će se na web stranici ŠZO Dubrava
dok će se svim udrugama, članicama ŠZO Dubrava isti dostaviti i putem maila.
AD 4
Po točkom razno nije bilo rasprave pa je predsjedavajući zaključio sjednicu u 18 i 50 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik UO
Mladen Mlađan

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 10.12.2016.
godine (subota) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 18:00 sati. Sjednici su bili nazočni
sljedeći članovi Upravnog odbora:
Branko Pereglin, Tomislav Mladen, Franjo Marković, Mladen Mlađan, Vlasta Jagić i Miroslav Pucelj.
Odsutan: Zlatko Ježek
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Zahtjev NK Zvekovac za dodatnim sredstvima iz programa za 2016. godinu,
Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu,
Izbor predstavnika u Skupštinu Zajednice športova Zagrebačke županije,
Utvrđivanje datuma sjednice Skupštine ŠZO Dubrava,
Razno.

AD 1
Mladen Mlađan je pročitao zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora ŠZO, a pošto nije bilo
primjedbi ili izmjena, zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

AD 2
Predsjednik ŠZO Dubrava, Mladen Mlađan je pročitao zahtjev NK Zvekovac oko dodatnih
sredstava. Miroslav Pucelj je u ime NK Zvekovac naveo da je zbog prelaska u viši rang natjecanja
potreba ovog kluba prema sredstvima pojačana te da je zato i podnesen zahtjev za dodatnim
sredstvima. Obrazloženje je dao predsjednik Mladen Mlađan da je to nemoguće jer su sredstva za
programe raspoređena u cijelosti te da općina Dubrava neće imati rebalans kojim bi se mogla sredstva
dodati klubovima kao dodatna. Stoga je donešen zaključak Upravnog odbora da se zahtjev NK Dubrava
odbija, a da će se za narednu godinu ova činjenica uzeti u obzir kod programa Javnih potreba u športu.

AD 3
Raspravu o ovoj točci je otvorio predsjednik ŠZO Dubrava Mladen Mlađan dok je tajnik Branko
Pereglin pročitao prijedlog udruga. Miroslav Pucelj predlaže da se NK Dubrava i NK Zvekovac razlikuju
maksimalno 10.000,00 kuna ili nešto više jer su oba kluba u istoj konkurenciji. Nakon dulje rasprave
usaglašen je prijedlog programa Javnih potreba u sportu općine Dubrava za 2017. godinu i to kako
slijedi:
Djelovanje Športske zajednice općine Dubrava
9.000,00 kn
Sredstva za najam dvorane i oprema – direktna plaćanja po odluci Upravnog odbora
7.000,00 kn
Sredstva za NK Dubrava
68.000,00 kn
Sredstva za NK Croatia
23.000,00 kn
Sredstva za NK Zvekovac
42.000,00 kn
Sredstva za RK Dubrava
32.000,00 kn

Sredstva za SD Dubrava 1094
Sredstva za ŠRD Vukšinac
UKUPNO raspoređena sredstva

54.000,00 kn
15.000,00 kn
250.000,00 kn

AD 4
Na zahtjev Zajednice športova i udruga Zagrebačke županije oko davanja prijedloga za
predstavnika u Skupštini Zajednice, Upravni odbor ŠZO Dubrava je odredio predstavnika u Skupštini
iste, a što će biti predsjednik Mladen Mlađan.
AD 5
Sjednica skupštine Športske zajednice općine Dubrava se zakazuje 19.12.2016. (ponedjeljak) u
18:00 sati u općini Dubrava.
AD 6
Po točkom razno nije bilo rasprave pa je predsjedavajući zaključio sjednicu u 19 i 45 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik UO
Mladen Mlađan
po Statutu (smrt predsjednika) potpisuje
dopredsjednik:
Franjo Marković

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 09.11.2017.
godine (četvrtak) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 19:00 sati. Sjednici su bili nazočni
sljedeći članovi Upravnog odbora: Branko Pereglin, Franjo Marković, Tomislav Mladen, Vlasta Jagić.
Odsutan: Zlatko Ježek i Miroslav Pucelj.
Ostali prisutni: Vilim Sever (ŠRD Vukšinac), Vlado Jagić (NK Dubrava)
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Raspisivanje natječaja za Program javnih potreba u športu općine Dubrava za 2018. godinu.
Imenovanje članova komisije za utrđivanje Prijedloga programa javnih potreba u športu općine
Dubrava za 2018.
Utvrđivanje datuma sjednice Upravnog odbora i Skupštine ŠZO Dubrava.
Razno.

Nakon smrti predsjednika ŠZO Dubrava, Mladena Mlađana, dopredsjednik ŠZO Dubrava ima
prema statutu sve ovlasti predsjednika do sljedeće sjednice skupštine ŠZO Dubrava te je temeljem te
odredbe Franjo Marković vodio sjednicu Upravnog odbora ŠZO Dubrava i potpisuje sve odluke.

AD 1
Nakon pročitanog skraćenog zapisnika sa 5. sjednice UO ŠZO Dubrava, nazočni članovi nisu imali
primjedbe ili dopune te je isti usvojen prema tekstu jednoglasno.

AD 2
Na prijedlog tajnika ŠZO Dubrava, UO ŠZO Dubrava raspisati će natječaj za dodjelu sredstava iz
Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu.
Jednoglasno je donešena odluka da se natječaj otvori od 11.11.2017. pa zaključno sa 26.11.2017.
godine. Obrasci i tekst natječaja objaviti će se na stranicama Športske zajednice općine Dubrava te će se
putem maila proslijediti na adrese članica ŠZO Dubrava.

AD 3
Vezano na raspisani natječaj za sredstvima iz Programa javnih potreba u športu općine Dubrava
za 2018. godinu, UO ŠZO Dubrava jednoglasno donosi odluku da se imenuje komisija od tri člana za
utvrđivanje prijedloga programa i raspoređivanje sredstava po programima u sastavu:
Franjo Marković, predsjednik
Vlasta Jagić, član
Branko Pereglin, član

AD 4
Utvrđuje se datum održavanja sjednice UO ŠZO Dubrava za dan 28.11.2017. u 18:00 sati.
Utvrđuje se datum održavanja skupštine ŠZO Dubrava za dan 30.11.2017. u 18:00 sati.

AD 5
Na zamolbu NK “Croatia” iz Nove Kapele za posudbu 4.000,00 kuna za zatvaranje računa,
članovi UO ŠZO Dubrava donose odluku o prosljeđivanju navedene sume tražitelju. Ista sredstva vratiti
će se iz Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu umanivanjem sredstava iz redovnog
programa NK “Croatia”. Više nije bilo rasprave tako da je sjednica završila sa radom u 19:55 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Dopredsjednik:
Franjo Marković

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 28.11.2017.
godine (utorak) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 18:00 sati. Sjednici su bili nazočni sljedeći
članovi Upravnog odbora: Branko Pereglin, Miroslav Pucelj i Vlasta Jagić.
Odsutan: Zlatko Ježek i Tomislav Mladen.
Ostali prisutni: Vilim Sever (ŠRD Vukšinac).
Na početku je konstatirano da je, uz smrtni slučaj predsjednika, neopozivu ostavku na mjesto
dopredsjednika i člana upravnog odbora dao gospodin Franjo Marković. Broj članova Upravnog odbora
stoga je pet (5) te je kvorum tri (3) člana.
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice UO ŠZO Dubrava,
Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa knjigovodstvenim servisom Tomorad d.o.o za izradu
završnih računa svih sportskih udruga općine Dubrava.
Utrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu općine Dubrava za 2018.
Informacija o neopozivoj ostavci dopredsjednika ŠZO Dubrava.
Razno.

AD 1
Nakon pročitanog skraćenog zapisnika sa 6. sjednice UO ŠZO Dubrava, nazočni članovi nisu imali
primjedbe ili dopune te je isti usvojen jednoglasno.

AD 2
Pošto je potrebno .knjigovodstveno obraditi sve udruge te izraditi završni račun i sve radnje
vezane na isti, prijedlog je da se neposrednom pogodbom sklopi ugovor o račenim potrebama sa
knjigovodstvenim servisom “Tomorad” d.o.o. Prijedlog je jednoglasno usvojen uz financijsku stavku za
navedene potrebe u visini 7.000,00 kuna - bruto.

AD 3
G. Branko Pereglin, tajnik, pročitao je utvrđeni prijedlog komisije, a na temelju pristiglih
prijedloga udruga za participiranjem u sufinanciranju programa javnih potreba u športu općine Dubrava.
Kao udruge koje su poslale svoje prijedloge na natječaj prijavile su se:
- nogometni klub “Dubrava”
- nogometni klub “Zvekovac”
- nogometni klub “Croatia”
- rukometni klub “Dubrava”
- streljačko društvo “Dubrava 1094”
- športsko ribolovno društvo “Vukšinac”
Prijedlog komisije prihvaćen je jednoglasno te će se isti proslijediti skupštini ŠZO Dubrava na usvajanje.

AD 4
Tajnik, g. Branko Pereglin, pročitao je pisanu ostavku na sve dužnosti u Športskoj zajednici
općine Dubrava zbog osobnih razloga gospodina Franje Markovića, dopredsjednika ŠZO. Ostavka je
prihvaćena kao osobni čin.

AD 5
Pod razno nije bilo rasprave tako da je sjednica završila sa radom u 18:45 sati.

Zapisničar:
Vlasta Jagić

Tajnik:
Branko Pereglin

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 25.10.2018.
godine (četvrtak) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 19:00 sati. Sjednici su bili nazočni
sljedeći članovi Upravnog odbora: Darko Rajtar, Branko Pereglin, Miroslav Pucelj i Vlasta Jagić.
Odsutan: Vlado Jagić, Zlatko Ježek i Tomislav Mladen.
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Raspisivanje natječaja za Program javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019. godinu,
Revalorizacija (rebalans) Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu,
Određivanje datuma i sazivanje Skupštine ŠZO Dubrava,
Razno.

AD 1
Zbog potrebe sudjelovanja u dobivanju sredstava iz Programa javnih potreba u športu nužno je
raspisivanje natječaja od strane Športske zajednice općine Dubrava. Pravo na raspodjelu sredstava iz
navedenog programa imaju sve sportske udruge sa područja općine Dubrava kao i udruge koje su
vezane za pojedine aktivnosti vezane na sport. Stoga ŠZO Dubrava raspisuje javni natječaj za Programe
javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019. godinu koji će biti otvoren od 26.10.2018. pa zaključno
sa 23.11.2018. Prikupljene ponude i sredstva odobrena od općine Dubrava objediniti će se i kao
Prijedlog javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019. godinu proslijediti će se na Vijeće općine
Dubrava na usvajanje.
AD 2
Općina Dubrava odobrila je rebalans ŠZO Dubrava (dodatna sredstva) u visini 10.000,00 kuna za
potrebe podmirenja troškova organizacije proslave 95-te godišnjice Nogometnog kluba Dubrava.
Sredstva su doznačena za navedeni klub posebnim zaključkom općinskog načelnika Tomislava Okroše.
Uz ova sredstva doznačena su i namjenska sredstva za majice najmlađih nogometaša istog kluba u visini
1.189,55 kuna. Jednoglasno je donešena odluka da se izvrši rebalans sredstava iz Programa javnih
potreba u športu općine Dubrava za 2018. godinu za navedeni iznos, a sve ovo proslijedi Skupštini ŠZO
Dubrava na usvajanje.
AD 3
Poslije zatvaranja pristiglih ponuda za Programe javnih potreba u športu općine Dubrava za
2019. godinu zakazana je sjednica Upravnog odbora ŠZO Dubrava za ponedjeljak 26.11.2018. u 19:00
sati, a sjednica Skupštine ŠZO Dubrava za 27.11.2018. u 19:00 sati.
AD 4
Pod razno nije bilo rasprave tako da je sjednica završila sa radom u 20:10.

Tajnik:
Branko Pereglin

Predsjednik:
Darko Rajtar

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 26.11.2018.
godine (ponedjeljak) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 20:00 sati. Sjednici su bili nazočni
sljedeći članovi Upravnog odbora: Branko Pereglin, Miroslav Pucelj, Vlasta Jagić, Zlatko Ježek i Tomislav
Mladen
Odsutan: Vlado Jagić i Darko Rajtar.
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Rebalans programa Javnih potreba u športu općine Dubrava 2018.
Prijedlog programa javnih potreba u športu općine Dubrava za 2019.
Prijedlog o razrješenju člana Upravnog odbora ŠZO Dubrava.
Sklapanje ugovora sa knjigovodstvenim servisom za izradu završnih računa udruga za 2018.
godinu.
6. Razno.

AD 1
Nakon pročitanog zapisnika sa prethodne sjednice UO ŠZO Dubrava od 25.10.2018. godine, na
isti nije bilo primjedbi ili dopuna te je isti usvojen jednoglasno.
AD 2
Sredstva namjenjena za plaćanje dvorane za karate iz Programa javnih potreba općine Dubrava
za 2018. godinu nisu iskorištena jer je podružnica Dubrava karate kluba iz Ivanić Grada prestala sa
aktivnostima u školskoj dvorani OŠ Dubrava te su sredstva u visini od 5.000,00 kuna ostala
neiskorištena. Predlaže se da se ista dodijele za udruge prema visini sredstava kako slijedi:
- SD “Dubrava 1094”
2.000,00 kuna
- NK “Croatia” N. Kapela 2.000,00 kuna
- ŠRD “Vukšinac”
1.000,00 kuna
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
AD 3
Tajnik je pročitao prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu koji je usaglašen u
međusobnim raspravama članova Upravnog odbora, a na temelju pristiglih ponuda iz Javnog natječaja
raspisanog 25.10.2018. godine od strane Športske zajednice općine Dubrava. Prijedlog je specificiran i
kao takav će biti predložen Skupštini, a sredstva će biti dodijeljena udrugama, ako ih skupština ŠZO
Dubrava prihvati, a Vijeće općine Dubrava donese uz proračun općine Dubrava za 2019. godinu.
Prijedlog programa Javnih potreba u športu općine Dubrava prihvaćen je od strane UO sa četiri glasa ZA
i jednim SUZDRŽAN.
AD 4
Član UO ŠZO Dubrava, g. Vlado Jagić podnio je neopozivu ostavku zbog osobnih razloga na
mjesto člana UO ŠZO Dubrava. Prijedlog će prihvaćen jedno i proslijediti će se na Skupštinu koja je
nadležna za razrješenja i imenovanja članova Upravnog odbora.
AD 5
Predloženo je da se i za 2018. godinu donese odluka o izradi završnog računa za ŠZO Dubrava i
ostale udruge te da se za isti posao kao i prošle godine izdvoji 7.000,00 kuna te se slobodnom
pogodbom sklopi ugovor sa knjigovodstvenim servisom Tomorad promet d.o.o. Prijedlog je prihvaćen
jednoglasno.

AD 6
Nogometni klub “Dubrava” zamolio je posudbu sredstava u visini 7.000,00 kuna kako bi
podmirio sva dugovanja u 2018. godini. Ista sredstva bi se umanjila iz njihovog programa za 2019.
godinu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. Dalje nije bilo rasprave tako da je sjednica završila sa radom
u 21:10.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik:
Darko Rajtar

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 28.02.2019.
godine (četvrtak) u prostorijama općine Dubrava s početkom 18:00 sati. Sjednici su bili nazočni sljedeći
članovi Upravnog odbora: Branko Pereglin, Vlasta Jagić, Darko Rajtar, Krunoslav Horvat i Tomislav
Mladen
Odsutni: Miroslav Pucelj i Zlatko Ježek
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Izvješće predsjednika o radu u protekloj godini.
Financijsko izvješće za 2018.
Prijedlog organa ŠZO Dubrava za novo mandatno razdoblje za:
• predsjednika
• dopredsjednika
• upravni odbora (ukupno 7 članova)
• nadzorni odbor (3 člana)
5. Razno.

AD 1
Nakon pročitanog zapisnika sa prethodne sjednice UO ŠZO Dubrava od 26.11.2018. godine, na
isti nije bilo primjedbi ili dopuna te je isti usvojen jednoglasno.
AD 2
Predsjednik je u kratkim crtama prezentirao izvješće o radu za 2018. godinu. Izvješće je u
pisanom obliku te je glasovanjem jednoglasno donešen zaključak da sa ovakvo izvješće uputi i
prezentira na skupštini ŠZO Dubrava.
AD 3
Tajnik je pročitao financijsko izvješće za 2018. godinu sa prihodima i rashodima. Donešen je
jednoglasni zaključak da se isto uputi na sjednicu skupštine ŠZO Dubrava i predloži usvajanje.
AD 4
Branko Pereglin, u svojstvu tajnika ŠZO Dubrava, dao je prijedlog da novi predsjednik bude i
dalje g. Darko Rajtar, da potpredsjednica bude gđa. Vlasta Jagić, a ostali članovi upravnog odbora budu:
Branko Pereglin (SD „Dubrava 1094“), Goran Grgić (NK „Dubrava“), Dragutin Pongračić (NK „Croatia“),
Tomislav Mladen (ŠRD „Vukšinac“) i Dino Pucelj (NK „Zvekovac“). Prijedlozi za članove UO su i prijedlozi
svake pojedine udruge, a shodno statutu ŠZO Dubrava. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te će ići na
skupštinu kao prijedlog Upravnog odbora.
Branko Pereglin, tajnik ŠZO Dubrava predložio je da se za predsjednika Nadzornog odbora
predloži dosadašnja predsjednica istog, gđa. Snježana Borak, a za članove gđa. Helga Vreš i Petar
Repnjak. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno te će u tom obliku ići na skupštinu ŠZO Dubrava.
AD 5
Pod razno nije bilo rasprave te je sjednica Upravnog odbora dovršena u 18:55 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik ŠZO Dubrava
Darko Rajtar

